Інформація про організатора та організацію

Додаток 3.

Ткаченко Лілія Олександрівна
Автор міжнародної програми «Діти Створюють Країну»
Засновник міжнародної ініціативи «Дерева Миру»
Голова та засновник Громадської організації «Українські Креативні
Реформатори» від 09.09.2014
Відео 3 хвилини
goo.gl/DDWGXU

про

діяльність

(англійською

мовою):

 Учасник програми Молодь Змінить Україну» благодійного фонду Богдана
Гаврилишина (березень 2017 р.), координатор групи, навчальний візит до Польщі.
 Переможець відкритої Всеукраїнської премії TOYP, Ten Outstanding Young Persons, 10
видатних молодих людей України, у номінації «екологія», вперше за 76 років представляла
Україну в Японії на Всесвітньому Конгресі JCI ( листопад 2015 р.). За фінансової
підтримки WNISEF.
 Учасник програми
«Відкритий Світ» «OPEN
WORLD» (жовтень 2015р.),
Посольство США, навчальний візит до США у складі групи лідери неурядових
громадських організацій.

Біографічна довідка:
Дата народження: 19/07/1990
Громадянське положення: незаміжня
Діти: прийомна дочка Єва, 4 роки (від 29.12.2016)
Освіта:
2013 – 2016 Аспірант. Київський національний університет культури і мистецтв, заочне
відділення. Кафедра журналістики. Соціальні комунікації. Тема дослідження: "Комунікаційні
технології організації міжнародних соціальних проектів (на прикладі міжнародної ініціативи
«Дерева Миру»).
2007-2013 Менеджер органів державної влади і управління. Кафедра державного
управління. КНУКіМ
Діяльність:
Березень 2017 – дотепер – міжнародний проект «Діти створюють країну»
Листопад 2016 – Лютий 2017 - фахівець з комунікацій, благодійний фонд КАРІТАС України.
Грудень 2015 – Вересень 2016 - Координатор, засновник, організатор Всеукраїнського
соціальноекологічного проекту «Майстерня (Школа) Екологічного Громадського
Активіста». Громадська організація «Українські Креативні Реформатори». Проект
підтриманий
Швейцарською
Конфедерацією
в
Україні
(Швейцарське
Бюро
співробітництва в Україні).

Жовтень 2015 – дотепер – автор ідеї, організатор міжнародного проекту «Дерева Миру»
«TREES OF PEACE». Громадська організація «Українські Креативні Реформатори».
Ініціативу зголосилися підтримати активісти в 50 країн світу. В Україні висаджено понад
30.000 дерев у 150 містах та селищах України. Ініціатива відбувається за підтримки Кабінету
Міністрів України, публічних людей, громадських активістів та дипломатів. Навесні 2016 року
ініціативу підтримали дипломати 19 країн світу та Олег Скрипка. Висаджено понад
30.000 дерев. Навесні 2017 року на центральній локації в Ботанічному Саду імені Гришка
НАН України Дерева Миру висаджували міжнародні дипломати та прийомні родини, підопічні
«СОС Дитячі містечка України».

Липень 2015 – дотепер – Організатор Соціального проекту «Майстерня Позитиву» в
національній дитячій спеціалізованій лікарні ОХМАТДИТ. Громадська організація
«Українські Креативні Реформатори».
Жовтень 2014 – Вересень 2015– спів засновник, координатор, автор документальних медіа
матеріалів проекту «Україна Багатоетнічна» (Багатонаціональна), (поданий від
громадської організації «Центр громадської активності Результат»). Проект підтриманий
відділом преси освіти та культури Посольства США в Україні
Листопад 2014 – лютий 2015 – співавтор ідеї, координатор освітнього проекту в Київській
області, «ЖАР», Жіночий Антикорупційний Рух, (поданий від громадської організації
«Центр громадської активності Результат»). Проект підтриманий Канадським Фондом
розвитку місцевих ініціатив.
Липень 2014 – січень 2015 - автор ідеї та спів координатор проекту «Школа (майстерня)
екологічного громадського активіста», (поданий від громадської організації «Зробимо
Україну чистою»). Проект підтриманий відділом преси освіти та культури Посольства
США в Україні та фондом Фрідріха Наумана за Свободу
Жовтень 2013 - травень 2014 - національний координатор по роботі з волонтерами
ініціативи "Зробимо Україну Чистою-2014", (Lets do it! Ukraine! – 2014. До ініціативи у
2014 році залучено понад 170 тисяч активістів у всіх регіонах України та в АР Крим.

Реалізовані проекти:
1. Всесвітня ініціатива "Дерева Миру", Засновник та координатор, голова ГО УКР Лілія
Ткаченко Головні напрямки ініціативи є усвідомлення важливості миру, міжнародної
співдружності та принципів любові, гармонії та поваги до природи і навколишнього
середовища. Ініціатива стартувала 25 квітня 2015 року в Україні. Вже висаджено понад
30.000 дерев в 150 містах і селищах України. До ініціативи зголосилися долучитися вже 50
країн світу, ініціатива є безстроковою, тому протягом року/років, в залежності від
кліматичних умов, свідомі активісти різних країн долучаються до ініціативи.
В Україні до ініціативи долучилися публічні люди, посли, міністри, артисти, благодійники і
активісти.
Відео матеріали

Промо ролик: https://www.youtube.com/watch?v=cyA9JQx9USI
Весна 2016:
Відео ролик: https://www.youtube.com/watch?v=lxHkgxrLrMw&feature=youtu.be
Громадське ТБ: https://www.youtube.com/watch?v=rbc544UwU90
Еспресо: https://www.youtube.com/watch?v=mu3h4KoWCPk
ТСН: https://www.youtube.com/watch?v=MvV9MVbLYU0
Юа перший: https://www.youtube.com/watch?v=i1lw9v9h-rY&nohtml5=False
Осінь 2015: https://www.youtube.com/watch?v=HbfgYJ3qnaw
Детальніше про ініціативу: http://ukrngo.org.ua/project/treesofpeace/about/
2. «Майстерня (Школа) Екологічного Громадського Активіста»
Засновник та координатор, голова ГО УКР Лілія Ткаченко
2014 – 2015, Проект відбувся за підтримки відділу преси освіти та культури Посольства США
в Україні (60 учасників)
2016, Проект відбувся за підтримки Швейцарської Конфедерації в Україні (Швейцарського
Бюро співробітництва в Україні). (35 учасників)
Учасники проекту написали понад 30 звернень та запитів на інформацію, організували понад
50 ініціатив та проектів. Продовжують розвиток екологічного руху. Під час навчання - освітніх
тренінгів отримують знання ефективної комунікації з медіа, громадським, комерційним та
державним секторами та застосовують їх на практиці, втілюючи локальні екологічні проекти.
95 активістів продовжують поширювати ідеї сталого розвитку та передавати свій досвід.
Одна з реалізованих ініціатив, танцювальний екологічний флешмоб "За чисте життя", стала
найкращою громадською ініціативою 2014 року на ІІІ Форумі з організаційного розвитку
«Культура миру».
Відео ефір на телеканалі 112 Україна: goo.gl/Qn8fyJ
Детальніше про проект: http://ukrngo.org.ua/project/eco-weca/
3. «Майстерня Позитиву» в національній дитячій спеціалізованій лікарні ОХМАТДИТ.
Громадська організація «Українські Креативні Реформатори». Організація майстер
класів, залучення театральних труп, музикантів, майстрів, висадження дерев і квітів,
проведення позитивних активностей та арт практик для дітей. Фото: goo.gl/iw2Fft
4. «Україна Багатонаціональна»
Виготовлення та демонстрація медійних матеріалів проекту «Україна Багатонаціональна», а
саме 10 відео сюжетів та художньо-документального фільму про життя національних
спільнот в Україні. Проект відбувся за підтримки відділу преси освіти та культури Посольства
США в Україні.
Документальний фільм було презентовано в 12 містах України та в Америці, Брукінгс
(Південна Дакота). Під час участі в програмі обміну досвідом «Відкритий світ» Ткаченко Лілія,
автор ідеї проекту та автор фільму побувала в гостях у Мирослави Гонгадзе, в українській
службі новин у
Вашингтоні та в ефірі студії "Голос Америки" розповіла про життя національних спільнот.
Голос Америки: http://www.voanews.com/media/video/ukraina-menshyny/2987780.html
Детальніше про проект: http://ukrngo.org.ua/project/multi-ethnic-ukraine/
5.Проект ЖАР, «Жіночий Антикорупційний Рух», Ткаченко Лілія співавтор ідеї проекту,
координатор Київської області, грудень 2014 – лютий 2015, Канадський фонд місцевих
ініціатив. Учасницями написано понад 20 запитів на інформацію, розпочато 19

антикорупційних досліджень, вже виявлено декілька фактів прояву корупції на місцевому
рівні.https://www.youtube.com/watch?v=CHCc5iEJ7xA
https://www.youtube.com/watch?v=QRNLdWYlEB8

6.Ініціатива «Зробимо Україну чистою» (далі "ЗУЧ"), Lets do it, Ukraine!
Ініціатива є учасником загальносвітового руху “Let’s do it, world”, що об’єднує понад 9
мільйонів людей в 111 державах, які щорічно в обраний день виходять на прибирання у своїй
країні.
У 2014 році Ткаченко Лілія була національним координатором по роботі з волонтерами і до
участі в наймасштабнішому прибиранні країни «Зробимо Україну чистою», вдалося залучити
понад 170 тисяч волонтерів, більш ніж 600 населених пунктів усіх областей України,
об’єднавши зусилля громадського, бізнесового, державного та медіа секторів.
В рамках організації "ЗУЧ" 2014 Ткаченко Лілія організувала та вдало провела 15 робочих
нарад в 14 областях за участі громадського, державного та медіа секторів.
Відео ефір на Спільно ТБ: https://www.youtube.com/watch?v=Xi95bqmCfqk
Відео ефір на Громадське ТБ: https://www.youtube.com/watch?v=sCq0yaz8CyU
Відео ефір на телеканалі М1: https://www.youtube.com/watch?v=KrrpXVxwb58
Відео ефір на телеканалі 112 Україна: https://www.youtube.com/watch?v=5EYx6qIeiTU

